EXEMPLO DE CÁLCULO COM O PROGRAMA JUSPREV 3 PARA APURAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA - CONCESSÃO DE UM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA

O cálculo do valor da causa é a apuração do valor da renda e das diferenças, levando-se em
conta o efeito financeiro máximo do direito pedido. O valor da causa é composto de parcelas
vencidas até o ajuizamento da ação e as vincendas a partir do ajuizamento da ação, o que pode
variar de acordo com o entendimento de cada juízo. As parcelas vincendas são aquelas devidas a
partir do ingresso da ação. Caso o benefício seja de duração indeterminada, computam-se as
diferenças projetadas de 12 meses, caso o benefício tenha duração certa e sua cessação esteja
prevista para algum momento dentro dos doze meses corridos a partir do ajuizamento, as vincendas
corresponderão ao montante projetado entre o ajuizamento e esta data prevista de cessação do
benefício.
A seguir, ilustramos as informações principais a preencher na planilha para elaborar o
cálculo de valor da causa de um benefício de auxílio-doença a ser concedido.

Informações a preencher:
Na aba “Usuário e Processo”:

- Campo 1, com o nome que quem está elaborando o cálculo;
- Campo 2, com a cidade do calculista;
- Campo 3, determina até que data o cálculo será atualizado;
- Campo 4, com o número do processo judicial, se já existir;
- Campo 5, com o nome do autor, para identificar a que pessoa corresponde o cálculo;
- Campos 6, 7 e 9.a, caso o processo já exista e estas informações estejam disponíveis.
- Na caixa “Alterar título para:”, selecionar o tipo de cálculo 1.1 – Concessão de um benefício.
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Na aba “Correção e Juros”:

- No quadro “Correção monetária”, preencher campos C.1, C.2 e C.3 escolhendo dentre as opções
disponíveis nas caixas as mais adequadas ao caso em questão (atualmente, o critério de correção
monetária nas ações previdenciárias não está pacificado pela jurisprudência).
- Os demais campos são opcionais.
- No quadro “10 – Juros”, não preencher. No caso em questão, como ainda não há uma data de
citação, que é o marco do início dos juros, estes não serão aplicados às parcelas calculadas.
Observação: os parâmetros selecionados nesta aba servirão apenas para uma apuração aproximada
do valor da causa, já que o entendimento do Juízo do processo quanto aos consectários legais é que
prevalecerá no momento da liquidação da sentença/acórdão.
Na aba “Dados do benefício”:

- No campo 17, o número do benefício, se existente;
- No campo 18, selecionar a espécie de benefício “Normal”;
- No campo 19, a Data de Início do Benefício (DIB), com dia, mês e ano;
- No campo 21, a Renda Mensal Inicial (RMI) calculada / pretendida.
- Os demais campos são opcionais.
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Após preenchidas essas informações, clicar no botão “Calcular”:

Imprimir o cálculo e salvá-lo em PDF para visualização.
O resultado terá as seguintes telas / informações:
Tela “RESUMO DO CÁLCULO”, com as informações de parcelas vencidas, vincendas e valor da
causa:
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Tela “CÁLCULO DAS DIFERENÇAS”, com as informações de evolução do benefício e de
parcelas vencidas, vincendas e valor da causa:

Tela “Quadro de Parâmetros utilizados para cálculo”, no qual constam os critérios
selecionados e os dados digitados pelo Usuário:

Conclusão
No exemplo proposto, os valores apurados foram os seguintes:
- Parcelas vencidas até o ajuizamento: R$ 7.082,73
- Parcelas vincendas (12 meses projetados): R$ 12.000,00
- Valor da Causa (vencidas + vincendas): R$ 19.082,73
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Obs.: Não há correção das parcelas vincendas, pois ainda não são devidas. Não há juros moratórios,
porque o cálculo deve ser atualizado para o mês do ajuizamento da ação, momento em que ainda
não ocorreu a citação, que é o marco inicial do cômputo deles.
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